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Слушалки Genius HS-200C
Слушалки Genius HS-200C, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/36896/slushalki-genius-hs-200c

Слушалки Genius HS-02S
Слушалки Genius HS-02S, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/36894/slushalki-genius-hs-02s

Слушалки Genius HS-300A
Слушалки Genius HS-300A, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/36892/slushalki-genius-hs-300a

Слушалки Genius HS-300N
Слушалки Genius HS-300N, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/36890/slushalki-genius-hs-300n

ПРОСТОРЕН АПАРТАМЕНТ НА ШЕСТИ ЕТАЖ С НЕВЕРОЯТНА ПАНОРАМА КЪМ
АЛЬОША И РОДОПИТЕ
ПРОСТОРЕН АПАРТАМЕНТ НА ШЕСТИ ЕТАЖ С НЕВЕРОЯТНА ПАНОРАМА КЪМ АЛЬОША И РОДОПИТЕ
Светъл и просторен апартамент със ЗП 100.04 кв.м. , РЗП 119.07 кв.м,находящ се на 6-ти жилищен етаж –стандартна
висичина без откоси от шест етажна жилищна сграда ново лукс строителство с акт 16.
Жилищната площ е функционално разпределена между: голяма дневна с кухненски бокс , спалня,
баня с тоалетна , отделна тоалетна ,килер ,две тераси .Апартамента е завършен с подови настилки ламинат , без
сервизните помещения ,видеодомофонна система, изводи за климатици, кафява дограма PVC пет камерна – пълна
изолация на шум, хидравличен асансьор до всички жилищни нива, също подемен хидравличен асансьор до подземен
паркинг .Закупуване на паркоместо по желание и договаряне цената със собственика .
ЦЕНА 99423 Е.
835 Е/ КВ.М.
http://obiavidnes.com/obiava/36888/prostoren--apartament-na-shesti-etaj-s-neveroyatna-panorama-kym--alyosha-i-rodopite

ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ С НЕВЕРОЯТНА ПАНОРАМА КЪМ
БУНАРДЖИКА И АЛЬОША
Светъл апартамент със ЗП 100.04 кв.м. ,РЗП 119.07 кв.м. находящ се на 4-ти жилищен етаж от шест етажна
жилищна сграда ново лукс строителство с акт 16 на булевард в подножието на Бунарджика .
Жилищната
площ е функционално разпределена между: дневна с кухненски тракт, две спални, баня с тоалетна , отделна тоалетна
,килер ,две тераси .Апартамента е завършен с подови настилки ламинат , без сервизните помещения , кафява дограма
PVC ,пет камерна – пълна изолация на шум, хидравличен асансьор до всички жилищни нива, също подемен хидравличен
асансьор до подземен паркинг .Закупуване на паркоместо по желание и договаряне цената със собственика .
ЦЕНА 99423 Е.
835 Е/ КВ.М.
http://obiavidnes.com/obiava/36887/tristaen-apartament-na-chetvyrti--etaj--s-neveroyatna-panorama-kym---bunardjika---

Тристаен апартамент ново строителство в Мараша акт 16 – намалена цена
Апартамент със ЗП 90.27 кв.м. , РЗП 103.15 кв.м. , Жилищната площ е функционално разпределена между: дневна с
кухненски бокс , две спални , баня с тоалетна , отделна тоалетна ,тераси към дневната и спалните , с мазе от четири
етажна жилищна сграда с мансарда .Апартамента е на шпакловка и замазка, видеодомофонна система, изводи за
климатици, дограма PVC, луксозни интериорни и блиндирани входни врати ,изложения – изток и юг ,лукс строителство ,
хидравличен асансьор до всички жилищни нива, ажурни ковано желязо завършени тераси . ЦЕНА 67048 Е. / 650 Е/
КВ.М. /
НАМАЛЕНА ЦЕНА 600 Е/ КВ.М. 61890 Е.
http://obiavidnes.com/obiava/36886/tristaen-apartament-novo-stroitelstvo-v-marasha--akt-16--namalena-cena
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Слушалки Genius GHP-200X
Слушалки Genius GHP-200X, Kiwi Green, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/36885/slushalki-genius-ghp-200x

Термосифонен слънчев колектор за топла вода
*Ефективна и изключително опростена система.
*Налягането се постига по гравитационен принцип.
*Подходящ за 1-2 членни домакинства.
*Вместимост-110литра.
*Бойлера и цялата конструкция са от неръждаема стомана.
*Изключително качествената изолация осигурява запазването на топлата вода до 72 часа.
*55 мм изолационна пяна.
*15 броя вакуумни тръби изработени от устойчиво. боросиликатно стъкло и издържащи но градушка до 25мм.
*Крепежни и силиконови пръстени.
За повече информация на www.EMDE-solar.com
0894477995
http://obiavidnes.com/obiava/36883/termosifonen-slynchev-kolektor-za-topla-voda

Термосифонен слънчев колектор за топла вода
*Ефективна и изключително опростена система.
*Налягането се постига по гравитационен принцип.
*Подходящ за 1-2 членни домакинства.
*Вместимост-110литра.
*Бойлера и цялата конструкция са от неръждаема стомана.
*Изключително качествената изолация осигурява запазването на топлата вода до 72 часа.
*55 мм изолационна пяна.
*15 броя вакуумни тръби изработени от устойчиво. боросиликатно стъкло и издържащи но градушка до 25мм.
*Крепежни и силиконови пръстени.
За повече информация на www.EMDE-solar.com
0894477995
http://obiavidnes.com/obiava/36882/termosifonen-slynchev-kolektor-za-topla-voda

Слушалки Genius GHP-200X
Слушалки Genius GHP-200X, Sunny Orange, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/36881/slushalki-genius-ghp-200x

Слушалки Genius HS-04S
Слушалки Genius HS-04S, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/36879/slushalki-genius-hs-04s

Слушалки Genius HS-500X
Слушалки Genius HS-500X, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/36877/slushalki-genius-hs-500x

Слушалки Genius GHP-400A Yellow
Слушалки Genius GHP-400A Yellow
http://obiavidnes.com/obiava/36875/slushalki-genius-ghp-400a-yellow

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
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0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

Слушалки Genius GHP-400A Blue
Слушалки Genius GHP-400A Blue
http://obiavidnes.com/obiava/36873/slushalki-genius-ghp-400a-blue

Слушалки Genius HS-05A
Слушалки Genius HS-05A, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/36871/slushalki-genius-hs-05a

Слушалки Genius HS-G500V
Слушалки Genius HS-G500V, вибрация, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/36869/slushalki-genius-hs-g500v

Слушалки Genius Lychas HS-G550 Gaming Headset
Слушалки Genius Lychas HS-G550 Gaming Headset, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/36866/slushalki-genius-lychas-hs-g550-gaming-headset

Слушалки Genius Cavimanus HS-G700V Gaming Headset
Слушалки Genius Cavimanus HS-G700V Gaming Headset, виртуален 7.1 звук, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/36864/slushalki-genius-cavimanus-hs-g700v-gaming-headset

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР ЗА ОТСЛАБВАНЕ ** 38 лв.!
АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР BENICE BODY SLIMMER
** МАСАЖОР ОТ НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ; САМО ДВА ПЪТИ ДНЕВНО
ПО 3 МИН. И ОСЕЗАЕМ РЕЗУЛТАТ ЗА СТРОЙНО ТЯЛО ДО МЕСЕЦ!
** ПРЕМАХВА ПОДКОЖНИТЕ МАЗНИНИ И ЦЕЛУЛИТА!
Aнтицелулитната система за цялостен масаж Benice Body Slimmer премахва подкожните мазнини и целулита за 4
седмици. Масажорът се използва само два пъти дневно по 3 минути за всяка проблемна зона и ще имате много добри
резултати само след месец.
Уредът успешно пресъздава ръчен антицелулитен масаж, като едновременно стимулира всяка клетка със силно
движение, с цел разбиване на подкожната мастна тъкан и целулит.
Със своите 72 масажиращи „крачета” масажорът увеличава еластичността на кожата чрез интензивно
стимулиране на третираната област и в резултат получавате стегнато стройно тяло без целулит и излишни мастни
натрупвания!
Масажорът стимулира периферните кръвоносни съдове, подобрява кръвообращението и ускорява метаболизма.
Облекчава подуване и напрегнати мускули.
Системата за отслабване Benice Body Slimmer ви предлага възможността да се насладите на интензивен
антицелулитен масаж, който ще прамахне портокаловата кожа по краката, задните части и ръцете.
Антицелулитния масажор успешно премахва излишните мастни натрупвания на корема, както и неприятните
"паласки".
Видеоклипове:
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http://youtu.be/fq7PUkiiZxE
http://www.youtube.com/watch?v=u_y3ah5yv0M
Масажорът Benice Body Slimmer е вашето мощно оръжие срещу целулита!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
ЦЕНА: 38 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса с намаление -20% до поискване 5,10 лв., до адрес 6,20 лв. и получаване
на следващия ден,
а за селища без офис на Еконт до адрес 7,50 лв. и получаване до три дни
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 782
инж. Димитър СТОЯНОВ
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/36861/anticeluliten-masajor-za-otslabvane--38-lv

Gamepad Genius MaxFire Grandias 12
Gamepad Genius MaxFire Grandias 12, турбо функция, USB
http://obiavidnes.com/obiava/36860/gamepad-genius-maxfire-grandias-12

Joystick Genius MaxFighter F-17
Joystick Genius MaxFighter F-17, USB
http://obiavidnes.com/obiava/36857/joystick-genius-maxfighter-f-17

Волан с педали Genius Speed Wheel 5
Волан с педали Genius Speed Wheel 5, USB
http://obiavidnes.com/obiava/36855/volan-s-pedali-genius-speed-wheel-5

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Частен Детектив Детективска Агенция,предлага следните
детективски услуги:
-Разкриване на изневери
-Пред бракови разследвания
-Разследване на фирми и общ анализ
-Намиране на изчезнали лица
-Разследване на криминални деяния
-Разследване на измами
-Разследване на лица
-Разследване на имуществено състояние
-Търсене на скрита заснемваща апаратура(видео наблюдение) и откриване
на микрофони.
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Детективската Агенция работи на територията на следните градове:София,
Пазарджик,Пловдив,Стара Загора,Хасково,Бургас,Варна,Плевен,Русе,
Благоевград,Сандански,Петрич и др.
Дискретността на проведения разговор и на разследването Ви е гарантирано
на 100% от детективи Инкогнито.
За контакти: Г-н Иванов
тел:0894088838,0877696928
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36846/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

продавам стругове C 11 MSH-С 11 МТ-С-11-МВ
продавам троянски струг производство 2005 година -C 11 MSH-междуцентрово разтояние две хиляди
милиметра-диаметър на обработване на детайлите осемстотин милиметра-цена двадесет хиляди лева-струг с 11
мт-междуцентрово разтояние три хиляди милиметра-оборудван планшайба-универсал-два люнета-цена десет хиляди
лева-струг с 11 мв-междуцентрово разтояние две хиляди милиметра-диаметър на обработване на детайлите
четиристотин и петдесет милиметра-цена шест хиляди лева
http://obiavidnes.com/obiava/36833/prodavam-strugove-c-11-msh-s-11-mt-s-11-mv

БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС (цени, София), ШПАКЛОВАНЕ - http://www.dariya009.com/
Предлагаме качествени ремонтни услуги:
- опаковане, грундиране и шкурене - БЕЗПЛАТНО
- фина и гипсова шпакловка - 5 лв/кв.м. стени, 6 лв/кв.м. тавани
- боядисване с латекс - цени - 2,20 лв/кв.м. бяло, 2,40 лв/кв.м. цветно, блажна боя, грунд, декоративни мазилки, лепене на
тапети и др.
- двустранно "обръщане" на врати и прозорци след новопоставена дограма- 10лв/лин.м.
- монтаж на гипсокартон
- зидане на тераси, изграждане на ново разпределение на стени
- вътрешна топлоизолация - 14 лв/кв.м.
- теракот, фаянс, гранитогрес, полагане на мраморни и каменни плочи и др.
Промоции, договаряне, изгодни цени!
Безплатен оглед и консултации! Без почивен ден!
За допълнителна информация и цени: 0883-461-344, 0887-350-592 или на
http://www.dariya009.com/
http://obiavidnes.com/obiava/36826/boyadisvane-s-lateks-ceni-sofiya-shpaklovane---httpwwwdariya009com

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - 1 ДЕН !!! БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ
КОНСУЛТАЦИИ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
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ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36822/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya---1-den--bezplatni-yuridicheski-konsultacii-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36821/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-konsultacii-

Частни (индивидуални) уроци по МАТЕМАТИКА
Имате нужда от помощ в решението на задачата?
Всичко изглежда вярно, но отговора никога не е верен?
Пропускате нещо дребно, но не го намирате?
За да не продължите да търсите трудно отговора, ние ще Ви предложим лесно решение с
Частни (индивидуални) уроци по МАТЕМАТИКА !
Защо частен урок?
- изготвяме индивидуален план съобразно целите ви;
- съобразяваме се с нивото на знанията ви;
- времето за провеждане на уроците е изцяло съобразено с вашите възможности;
На кого са необходими?
- на ученици от 4-ти до 12-ти клас, които смятат, че знанията придобити в училище не са достатъчни или не са добре
обяснени;
- на кандидат-гимназисти;
- на кандидат-студенти;
- на ученици, избрали матурата по математика и целейки най-високи резултати ;
Защо ние?
- защото ви мотивираме да успявате;
- защото сме млад и амбициозен екип;
- защото гарантираме отлични резултати;
Защото преподаваме езика на успеха !
Цена на уч.час от 45 мин – 15,00 лв
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Цена на 2 уч.часа – 30,00 лв
Промо цена за 2 астр.часа – 35,00 лв
Учебен център Violin Grammar
бул. Патриарх Евтимий 96, ет. 2, ап. 6
тел. 0888/753-884
ел.поща: office@violin-grammar.com
http://obiavidnes.com/obiava/36816/chastni-individualni-uroci-po-matematika

Детективска Агенция Аякс-Работим с много опитни екипи разполагаме с широка мрежа от
контакти.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36809/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36808/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
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алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36807/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР ЗА ОТСЛАБВАНЕ ** 38 лв.!
АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖОР BENICE BODY SLIMMER
** МАСАЖОР ОТ НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ; САМО ДВА ПЪТИ ДНЕВНО
ПО 3 МИН. И ОСЕЗАЕМ РЕЗУЛТАТ ЗА СТРОЙНО ТЯЛО ДО МЕСЕЦ!
** ПРЕМАХВА ПОДКОЖНИТЕ МАЗНИНИ И ЦЕЛУЛИТА!
Aнтицелулитната система за цялостен масаж Benice Body Slimmer премахва подкожните мазнини и целулита за 4
седмици. Масажорът се използва само два пъти дневно по 3 минути за всяка проблемна зона и ще имате много добри
резултати само след месец.
Уредът успешно пресъздава ръчен антицелулитен масаж, като едновременно стимулира всяка клетка със силно
движение, с цел разбиване на подкожната мастна тъкан и целулит.
Със своите 72 масажиращи „крачета” масажорът увеличава еластичността на кожата чрез интензивно
стимулиране на третираната област и в резултат получавате стегнато стройно тяло без целулит и излишни мастни
натрупвания!
Масажорът стимулира периферните кръвоносни съдове, подобрява кръвообращението и ускорява метаболизма.
Облекчава подуване и напрегнати мускули.
Системата за отслабване Benice Body Slimmer ви предлага възможността да се насладите на интензивен
антицелулитен масаж, който ще прамахне портокаловата кожа по краката, задните части и ръцете.
Антицелулитния масажор успешно премахва излишните мастни натрупвания на корема, както и неприятните
"паласки".
Видеоклипове:
http://youtu.be/fq7PUkiiZxE
http://www.youtube.com/watch?v=u_y3ah5yv0M
Масажорът Benice Body Slimmer е вашето мощно оръжие срещу целулита!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ
Произход: Китай
ЦЕНА: 38 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса с намаление -20% до поискване 5,10 лв., до адрес 6,20 лв. и получаване
на следващия ден,
а за селища без офис на Еконт до адрес 7,50 лв. и получаване до три дни
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 782
инж. Димитър СТОЯНОВ
albods@abv.bg
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ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/36802/anticeluliten-masajor-za-otslabvane--38-lv

Фотоапарат Olympus TG-1
Фотоапарат Olympus TG-1, 12Mpix, 4xOptical, 4xDigital zoom, 3" (7.62 cm) OLED екран, ударо,водо&студо-устойчив,
HDMI изход, стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/36781/fotoaparat-olympus-tg-1

Продавам audi 100 /115 / 2000 на части
Частите от колата са в отлично състояние колата не е моргаджииска информация за цени на частите можете да
видите в сайта
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/ или на тел.0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/36767/prodavam-audi-100-115---2000--na-chasti

Продавам къща с дворно място
Продавам къща с дворно място в с.Черкаски обл. Монтана.За повече информация и снимки можете да видите в сайта.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
http://obiavidnes.com/obiava/36766/prodavam--kyshta-s-dvorno-myasto

Радио-управляемо миниатюрно копие на автомобил BMW Х5 (Е70)
Радио-управляемо миниатюрно копие на автомобил BMW Х5 (Е70) в мащаб 1:14, от е-магазин "Моето дете". Истински
материали в интериора, оригинални шевове по тапицерията, детайлно пресъздаване на елементите на двигателя и
шасито. С отварящи се капаци и врати. Моето дете - електронен магазин за бебешки и дестки стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/36760/radio-upravlyaemo-miniatyurno-kopie-na-avtomobil-bmw-h5-e70

Летяща радио управляема риба
Най-оригиналния и възможно най-лудия радио управляем продукт на пазара. Тези гигантски летящи риби са лесни за
управление, дори и в малки пространства. Благодарение на мини дистанционното, тествай уменията си и преминавай
през всякакви препятствия. Готов ли си за това предизвикателство?
Вижте това видео: http://www.youtube.com/watch?v=MGq0ThUZy6M
Дистанционното е с голям обхват и ще можеш да управляваш новата си играчка в радиус от над 15 метра далечина.
Зарадвай и твоето дете! 100% гарантирано забавление!
Тези летящи риби са дълги над 1 метър. Напълни ги с хелий и те ще плуват из къщата.
Избери Кораловата Риба Клоун или Бялата Акула.
Поръчвайки Вие заплащате транспорта.
При доставка се доплаща 45 лв, получавате играчката в рамките на 3 дни за цяла България.
Какво е включено в комплекта:
- 1 бр. летящ балон
- дистанционно управление
- упътване на български език
- допълнителни материали необходими за сглобяването
Поръчайте от http://www.nmarket.bg/cgi-bin/main.pl?_state=OfferDetails&ID=4129
http://obiavidnes.com/obiava/36758/letyashta-radio-upravlyaema-riba

Апартамент в Созопол близо до плажа
Двустаен апартамент в новата част на Созопол,близо до плажа .
климатик,тераси с изглед към морето ,басейн,кухненски бокс
http://obiavidnes.com/obiava/36752/apartament-v-sozopol-blizo-do-plaja
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36751/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36750/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36749/detektivska-agenciya-hameleon

ЗА ДВИГАТЕЛИ И СКОРОСТИ – РУСКА ДОБАВКА – РиМЕТ. СИГУРНА ЗАЩИТА ОТ
ИЗНОСВАНЕ. ЕФЕКТ-50 000 км.
Руската нанотехнология РиМЕТ е сигурна и дълготрайна защита на двигателя без ремонт.
Продукта се излива се в ново масло на двигателя. Възтановява износването, защитава двигателя и намалява
триенето.Ефект – 50 000 км.
Как работи РиМЕТ?
Препаратите от серията РиМЕТ съдържат в себе си наночастици с размер 0,1 мкм./една десета от микрона/ в базова
неутрална среда. Наночастиците свободно преминават през всички видове маслени филтри, благодарение на своя
наноразмер. Попадайки в зоните на триене наночастиците образуват ултра тънък метален филм само там, където има
износване. Новообразувания филм е дълготраен – остава 50000км
Разликата между РиМЕТ и останалите?
Препаратите от серията РиМЕТ са високотехнологични добавки за маслото на всеки автомобил, които не са
стандартни присадки, а представляват реметализатори, базирани на нанотехнологиите. РиМЕТ е препарат, който
възстановява износените триещи се елементи на двигателя или скоростната кутия, както и трайно защитава
елементите от бъдещо износване.
Римет е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Качеството се гарантира единствено от Официалния представител за България.
www.rimetbg.com
Доставка с куриерска фирма.
http://obiavidnes.com/obiava/36742/za-dvigateli-i-skorosti--ruska-dobavka--rimet-sigurna-zashtita-ot-iznosvane-ef

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
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Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36732/byrzi--krediti--do--1000-lv

Развъдник за БРИТАНСКА КОТКА
Развъдник регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвни британски късокосмести
котета от родители шампиони притежаващи дипломи и отличия.При напускане на развъдника котета ще са научени на
хигиенни навици,ще са имунизирани,обезпаразитени, международен вет.паспорт(по желание чип+родословие).Всички
котета с добър нрав,при закупуването ще получите препоръки за отглеждане.Вижте ги тук:
http://www.breedingcattery.eu
http://obiavidnes.com/obiava/36741/razvydnik-za-britanska-kotka

Развъдник за БРИТАНСКА КОТКА
Развъдник регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвни британски късокосмести
котета от родители шампиони притежаващи дипломи и отличия.При напускане на развъдника котета ще са научени на
хигиенни навици,ще са имунизирани,обезпаразитени, международен вет.паспорт(по желание чип+родословие).Всички
котета с добър нрав,при закупуването ще получите препоръки за отглеждане.Вижте ги тук:
http://www.breedingcattery.eu
http://obiavidnes.com/obiava/36740/razvydnik-za-britanska-kotka

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/36739/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
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>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36738/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36734/byrzi--krediti--do--1000-lv

ХУБАВ НОМЕР – MTEL – GLOBUL
ХУБАВ НОМЕР – MTEL – GLOBUL
www.bgsim.co.cc
MTEL
0*** 506 508 – 120лв.
0*** 73 73 93 – 100лв.
0*** 79 09 79 – 100лв.
0*** 79 07 07 – 100лв
0*** 56 54 56 – 100лв.
0*** 68 76 68 – 70лв.
0*** 93 23 93 – 70лв.
0*** 37 07 07 – 70лв.
0*** 52 67 52 – 70лв.
0*** 09 34 34 – 70лв.
0*** 38 38 03 – 70лв.
0*** 04 43 43 – 70лв.
0*** 93 37 37 – 60лв.
0*** 98 39 98 – 50лв.
0*** 34 01 34 – 50лв.
0*** 52 37 52 – 50лв.
0*** 92 83 83 – 50лв.
0*** 98 17 98 – 50лв.
0*** 92 40 92 – 50лв.
0*** 98 46 98 – 50лв.
0*** 98 27 98 – 50лв.
0*** 32 34 33 – 50лв.
0*** 32 35 33 – 50лв.
0*** 02 24 24 – 40лв.
0*** 63 10 63 – 40лв.
0*** 63 17 17 – 40лв.
0*** 62 14 14 – 30лв.
GLOBUL
08 96 90 96 90 – 100лв.
08 929999 15 – 80лв.
08 929999 16 – 80лв.
0897 2 9999 8 – 70лв.
0897 3 8888 5 – 70лв.
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0897 3 8888 6 – 70лв.
0890 5 7777 2 – 70лв.
0893 9 5555 6 – 70лв.
0897 3 4444 7 – 70лв.
0897 3 4444 9 – 70лв.
0895 9 4444 7 – 70лв.
0896 5 2222 8 – 70лв.
0893 7 1111 8 – 70лв.
0893 7777 59 – 60лв.
0892 3333 16 – 60лв.
0892 3333 42 – 60лв.
0892 3333 84 – 60лв.
0892 3333 96 – 60лв.
0892 3333 97 – 60лв.
0896 0000 39 – 60лв.
08 96 0000 92 – 60лв.
0893 800 806 – 60лв.
0893 800 807 – 60лв.
0893 800 809 – 60лв.
0892 366 466 – 60лв.
0896 18 17 17 – 60лв
0896 18 18 17 – 60лв.
0893 73 71 71 – 60лв.
0893 73 79 79 – 60лв.
0893 77 78 78 – 60лв.
0893 92 92 91 – 60лв.
0895 99 98 98 – 60лв.
0893 83 82 82 – 60лв.
0897 33 31 31 – 60лв.
0897 35 32 35 – 60лв.
0897 35 37 37 – 60лв.
0893 41 40 40 – 60лв.
0893 41 42 42 – 60лв.
0896 57 58 58 – 60лв.
0893 29 28 29 – 50лв.
0896 45 25 45 – 50лв.
0897 35 25 35 – 50лв.
0893 77 11 71 – 50лв.
0893 77 22 72 – 50лв.
0893 711 411 – 50лв.
0894 87 83 87 – 40лв.
0893 92 98 92 – 40лв.
0895 076 077 – 40лв.
0893 912 911 – 40лв.
0896 12 20 20 – 40лв.
0897 22 81 22 – 40лв.
0897 344 544 – 40лв.
0897 34 54 34 – 40лв.
0893 71 21 71 – 40лв.
0893 71 41 41 – 40лв.
0895 94 24 24 - 40лв.
0896 54 24 24 – 40лв.
0893 52 92 52 – 40лв.
08 93 73 93 83 – 35лв.
0895 36 36 96 – 35лв.
0896 502 501 – 35лв.
0892 30 30 36 – 35лв.
0897 352 353 – 35лв.
08 93 93 00 33 – 30лв.
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0897 353 355 – 30лв.
0895 07 07 74 – 25лв.
0895 07 07 79 – 25лв.
0895 07 90 90 – 25лв.
0895 09 09 33 – 25лв.
0895 09 09 44 – 25лв.
0895 09 09 66 – 25лв.
0895 09 09 70 – 25лв.
0897 35 01 35 – 25лв.
0895 09 09 98 – 25лв.
0896 35 03 03 – 20лв.
0895 09 09 23 – 20лв.
0895 09 09 24 – 20лв.
0895 16 16 31 – 20лв.
0895 03 27 27 – 20лв.
0895 03 28 28 – 20лв.
0895 07 36 36 – 20лв.
0895 07 64 64 – 20лв.
Картите са Prima и B-connect. Не са регистрирани, регистрират се БЕЗПЛАТНО във всеки офис на MTEL и GLOBUL.
След първия месец може да се премине по избор на всички абонаментни планове и предплатени услуги. Опция за местене
при друг оператор като се запазва номера. Доставка по куриер за цялата страна.
Хубави номера на невероятни цени! Хубав номер, златен номер, лесен номер, хубави номера, лесни номера, глобул, мтел,
виваком, Фрог, боб, ало,да , hubav nomer, zlaten nomer, lesen nomer, hubavi nomera, lesni nomera, globul, mtel, vivacom, grog,
bob, alo,da , sim card, сим карта, сим карти, B-connect, CARD, FROG, GLOBUL, gold, gsm, M-tel, prima, SIM, vip, VIVACOM,
забележим, златен лесен Номер, предплатен ,Телефон хубав,
http://obiavidnes.com/obiava/36733/hubav-nomer--mtel--globul

Ипотечни Кредити до 200000 за София и Перник
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв.
Бързи Ипотечен кредит от 5000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанията се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33191/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

Превод и легализация на пълномощни
Prevodach.org разполага с лицензирани преводачи, специализирани в превода на текстове с разнообразна тематика като
юридическа, медицинска, техническа, финансова и др. Агенцията съдейства при легализирането на всякакъв вид
документи в отдел „Консулски отношение“ на Външно министерство, както и във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България. За повече информация и поръчки заповядайте на следния адрес:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia@prevodach.org
Уебсайт: www.prevodach.
http://obiavidnes.com/obiava/36729/prevod-i-legalizaciya-na-pylnomoshtni
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Prevodach.org – превод от и на словашки език
Prevodach.org разполага с лицензирани преводачи, специализирани в превода на текстове с разнообразна тематика като
юридическа, медицинска, техническа, финансова и др. Агенцията съдейства при легализирането на всякакъв вид
документи в отдел „Консулски отношение“ на Външно министерство, както и във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България. За повече информация и поръчки заповядайте на следния адрес:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia@prevodach.org
Уебсайт: www.prevodach.
http://obiavidnes.com/obiava/36728/prevodachorg--prevod-ot-i-na-slovashki-ezik

Промоция на дограма
Фирма Алумина глас прави промоция на Алуминиева и ПВЦ дограма - 45% отстъпка от стойността на дограмата и при
поръчка над 500 лева - подарък комарник на панти.
За контакт:
Бул. Рожен 25 тел.02/9835250 ; 02/4162971
Бул. Гоце Делчев 39 тел. 02/9444477
http://obiavidnes.com/obiava/36726/promociya-na-dograma

Курс по Френски език за начинаещи и напреднали – Център Образование и Наука Стара Загора
Център Образование и Наука Стара Загора предлага курс по Френски език 1 – 3 ниво, всяко по 80 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена Френска система на обучение – Campus. Предлагаме висок стандарт
на преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по които се работи са
съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо- езиково обучение. Обучението е групово или
индивидуално, в подходящо за вас време. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Разсрочено
плащане без оскъпяване, отстъпки за втори член от семейството, студенти, ученици.Информация: Адрес: гр. Стара
Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ;
0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36723/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali--centyr-obrazovanie-i-nauka-star

Съботно неделни групи по Английски език за начинаещи!
Център Образование и Наука ви кани да се включите в съботно/ неделните групи за начинаещи за Английски или Немски
език - двата най- актуални езика в момента!
Заповядайте в нашата школа с дългогодишни традиции в преподаването! Станете част от нашето голямо семейство!
Очакват ви много незабравими моменти в нашите групи с първокласни преподаватели. Продължителността на курса е
100 учебни часа, а обучението е по съвременни системи за чуждоезиково преподаване! В края на курса ще получите
международно признато удостоверение! Очакваме Ви!.Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3
/Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ ”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36722/sybotno-nedelni-grupi-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

Курсове по Италиански език- стартират групи за първо и второ ниво! Отстъпки
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага курс по Италиански език от 1 до 3 ниво, 80 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена Италианска система на обучение – Progetto Italiano. Предлагаме
висок стандарт на преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по
които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково обучение. Обучението е
групово или индивидуално, в подходящо за вас време. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво.
Разсрочено плащане без оскъпяване, отстъпки за втори член от семейството, студенти, ученици.
Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино
“Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36721/kursove-po-italianski-ezik--startirat-grupi-za-pyrvo-i-vtoro-nivo-otstypki
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Курсове по Английски език- начинаещи! Групи в удобно за вас време! Отстъпки!
Новите записвания за курс по Английски език за начинаещи започнаха! Заповядайте и Вие на някое от все още свободните
места! Предлагаме Ви качествена услуга с дълготрайни резултати и на конкурентни цени! Осведомете се и за
възможните отстъпки! Нашите преподаватели са с дългогодишен опит в преподаването и ще се погрижат за вашето
качествено обучение! ул. "Васил Априлов"3 или се обадете на телефони: 042 656 575 и 0893 556 550
http://obiavidnes.com/obiava/36720/kursove-po-angliyski-ezik--nachinaeshti-grupi-v-udobno-za-vas-vreme-otstypki

Курсове по Немски език- първо или второ ниво! Стартираме, отстъпки!
Център образование Наука организира курсове по Немски език за начинаещи и напреднали! Каним Ви в групите за
начинаещи и за второ ниво! Обучение в 100 учебни часа по съвременни системи за чуждо- езиково обучение и от
преподаватели с богат опит! В края на обучението- легално заверено удостоверение. Предлагаме Ви възможност за
разсрочено плащане без допълнително оскъпяване. Обучението се провежда в малки групи в удобно за Вас време! За
повече информация заповядайте в нашия офис на адрес: Стара Загора, ул. "Васил Априлов"3 или се обадете на телефони:
042 656 575 и 0893 556 550
http://obiavidnes.com/obiava/36719/kursove-po-nemski-ezik--pyrvo-ili-vtoro-nivo-startirame-otstypki

Green World Group предлага: нови и втора употреба вятърни генератори
Компания Green World Group предлага: нови и втора употреба вятърни генератори, различни модели, както за битови,
така и за промишлени нужди. Предлагани услуги: помощ при избора на необходимия ветрогенератор, монтаж, гаранция,
сервиз, измерване на ветрови потенциал, калкулация на инвестицията, експертна оценка на ветрогенератора. Продава
локации за вятърни генератори с различни мощности от 800KW-30MW. Пълен набор от всички необходими разрешителни
за въвеждане на обекта в експлоатация.
e-mail: greenworld.v@gmail.com, greenworld.it@gmail.com
www.greenworldgroup.net
http://obiavidnes.com/obiava/36718/green-world-group-predlaga-novi-i-vtora-upotreba-vyatyrni-generatori

Детективска Агенция Инкогнито - Доказана дискретност !!!
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36716/detektivska-agenciya-inkognito---dokazana-diskretnost-

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36715/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
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>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36714/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Изграждане на СОЛАРНИ системи, ОТОПЛИТЕЛНИ инсталации
Изграждане на СОЛАРНИ системи, ОТОПЛИТЕЛНИ инсталации
Фирма Грийн Уърлд Груп ООД предлага доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно поддържане на:
- СОЛАРНИ системи с интегрирано използване на допълващи енергоизточници на течно и твърдо гориво или
електроенергия за производство на санитарна топла вода и отопление с използване на радиаторни панели, подово
отопление или такова конвекторен тип. Доставка и монтаж на котли и обособени котелни инсталации
- ИЗГРАЖДАНЕ, поддръжка, ремонт на парни и соларни инсталации на къщи, вили, апартаменти, хотели гарантирано
качество
- ОТОПЛИТЕЛНИ инсталации - безплатен оглед и оферта, проект, доставка, изграждане, сервиз, гаранции
e-mail: greenworld.v@gmail.com, greenworld.it@gmail.com тел.: 052 39 00 33, 0879 39 00 33
www.greenworldgroup.net
http://obiavidnes.com/obiava/36712/izgrajdane-na-solarni-sistemi-otoplitelni-instalacii

Продажба на автобусни билети до Украйна и Русия
Продажба на автобусни билети до Украйна и Русия.
Варна - Москва
(Варна) – Кранево – Харков ( Днепропетровск, Кривой рог, Николаев, Одеса)
(Варна) – Кранево- Донецк ( Запорожие, Мелитопол, Николаев, Одеса)
Варна (Кранево) – Харков (Полтава, Кременчуг, Кировоград, Николаев, Одеса)
Бургас (Варна) – Москва (Калуга, Брянск, Киев, Одеса, Белград)
тел.: 052/ 401 754, 0878 39 00 55, 0879 39 00 33
e-mail: west_holding@mail.ru
www.rdss.eu
http://obiavidnes.com/obiava/36711/prodajba-na-avtobusni-bileti-do-ukrayna-i-rusiya

11.6" (25.65 cm) ACER Aspire One 722-C6Ckk V4
11.6" (25.65 cm) ACER Aspire One 722-C6Ckk V4, син, двуядрен AMD C-60 1.0/1.33GHz, HD LED Display & AMD HD6290
(HDMI), 4GB, 500GB, 802.11n, camera, Linux, 1.46kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36710/116-2565-cm-acer-aspire-one-722-c6ckk-v4

14.1" (35.81 cm) ACER TM8481G-52466G38TCC
14.1" (35.81 cm) ACER TM8481G-52466G38TCC, двуядрен Intel® Core™ i5 2467M 1.6/2.3GHz, HD LED Display & GeForce
GT 520М (HDMI), 6GB, 64GB SSD + 320GB HDD, 802.11n, camera, USB3.0, Windows7 Professional 64bit, 1.5kg, 1г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/36708/141-3581-cm-acer-tm8481g-52466g38tcc

Кухненско ренде Найсер Дайсер Плюс
Кухненско ренде Найсер Дайсер Плюс помощник на всяка домакиня
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на Nicer Dicer
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36705/kuhnensko-rende-nayser-dayser-plyus

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
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Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36704/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 850лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини

Страница 22/63

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2012

www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36703/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 850лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36702/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

4GB DDR3 1600MHz Corsair CMZ4GX3M1A1600C9B
4GB DDR3 1600MHz Corsair CMZ4GX3M1A1600C9B, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36701/4gb-ddr3-1600mhz-corsair-cmz4gx3m1a1600c9b

64GB SDXC
64GB SDXC, SanDisk Extreme®, 45 MB/sec скорост на четене/запис, UHS-I, 30г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36698/64gb-sdxc
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128GB SDXC
128GB SDXC, SanDisk Extreme®, 45 MB/sec скорост на четене/запис, UHS-I, 30г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36696/128gb-sdxc

iPro i9350
iPro i9350, поддържа 2 sim карти, 3.5" (8.89 cm) капацитивен екран, 3.2Mpix camera, WiFi, bluetooth, MicroSD слот,
Android
http://obiavidnes.com/obiava/36693/ipro-i9350

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти и строителство в цялата
страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – мембрани, керемиди, ламарини, улуци, водосточни
тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с многогодишен опит. Те имат постоянна готовност да
приемат и изпълнят поръчки за строително-монтажни дейности във всяка точка на България и чужбина, по всяко време.
За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36687/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-i-stroitelstvo

Детска комбинирана количка 3в1 CAM Sidereal Pulsar 2012 от е-магазин "Моето дете"
Звезден Пулсар - със своя звезден дизайн, съвременната модулна система 3в1, с бяла алуминиева рамка и меки части,
изработени в изкуствена кожа, е подходяща за деца от раждането до 36 месечна възраст.
Включва: кош за новородено, приспособен и одобрен за поставяне в автомобил; реверсивна единична седалка;
кошница-столче за кола Area zero+ (група 0+); универсален дъждобран; кошница за пазаруване; чанта с постелка за
повиване; покривало за крачетата и свалящ се сгъваем сенник.
http://obiavidnes.com/obiava/36684/detska-kombinirana-kolichka-3v1-cam-sidereal-pulsar-2012-ot-e-magazin-moeto-dete

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/36665/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36664/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36663/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Green World Group предлага финансиране на РАЗЛИЧНИ проекти
Green World Group предлага финансиране на РАЗЛИЧНИ проекти:
Финансиране на физически и юридически лица;
100% финансиране на „зелени” проекти;
Финансиране и лизинг на оборудване (промишлено, търговско и др.);
Финансиране на вашите търговски договори;
Квалифицирана подготовка на документи за получаване на финансови инвестиции.
e-mail: greenworld.v@gmail.com, greenworld.it@gmail.com
www.greenworldgroup.net
http://obiavidnes.com/obiava/36661/green-world-group-predlaga-finansirane-na-razlichni-proekti

Изграждане на СОЛАРНИ системи, ОТОПЛИТЕЛНИ инсталации
Изграждане на СОЛАРНИ системи, ОТОПЛИТЕЛНИ инсталации
Фирма Грийн Уърлд Груп ООД предлага доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно поддържане на:
- СОЛАРНИ системи с интегрирано използване на допълващи енергоизточници на течно и твърдо гориво или
електроенергия за производство на санитарна топла вода и отопление с използване на радиаторни панели, подово
отопление или такова конвекторен тип. Доставка и монтаж на котли и обособени котелни инсталации
- ИЗГРАЖДАНЕ, поддръжка, ремонт на парни и соларни инсталации на къщи, вили, апартаменти, хотели гарантирано
качество
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- ОТОПЛИТЕЛНИ инсталации - безплатен оглед и оферта, проект, доставка, изграждане, сервиз, гаранции
e-mail: greenworld.v@gmail.com, greenworld.it@gmail.com тел.: 052 39 00 33, 0879 39 00 33
www.greenworldgroup.net
http://obiavidnes.com/obiava/36660/izgrajdane-na-solarni-sistemi-otoplitelni-instalacii

КУПУВАМ БИЗНЕС , ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36659/kupuvam-biznes--firmi-sys-zadyljeniya--biznes-konsultanti-

Продажба на автобусни билети до Украйна и Русия
Продажба на автобусни билети до Украйна и Русия.
Варна - Москва
(Варна) – Кранево – Харков ( Днепропетровск, Кривой рог, Николаев, Одеса)
(Варна) – Кранево- Донецк ( Запорожие, Мелитопол, Николаев, Одеса)
Варна (Кранево) – Харков (Полтава, Кременчуг, Кировоград, Николаев, Одеса)
Бургас (Варна) – Москва (Калуга, Брянск, Киев, Одеса, Белград)
тел.: 052/ 401 754, 0878 39 00 55, 0879 39 00 33
e-mail: west_holding@mail.ru
www.rdss.eu
http://obiavidnes.com/obiava/36658/prodajba-na-avtobusni-bileti-do-ukrayna-i-rusiya

КУПУВАМ БИЗНЕС , ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
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НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36657/kupuvam-biznes--firmi-sys-zadyljeniya--biznes-konsultanti-

Green World Group предлага финансиране на РАЗЛИЧНИ проекти
Green World Group предлага финансиране на РАЗЛИЧНИ проекти:
Финансиране на физически и юридически лица;
100% финансиране на „зелени” проекти;
Финансиране и лизинг на оборудване (промишлено, търговско и др.);
Финансиране на вашите търговски договори;
Квалифицирана подготовка на документи за получаване на финансови инвестиции.
e-mail: greenworld.v@gmail.com, greenworld.it@gmail.com
www.greenworldgroup.net
http://obiavidnes.com/obiava/36656/green-world-group-predlaga-finansirane-na-razlichni-proekti

КУПУВАМ БИЗНЕС , ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36654/kupuvam-biznes--firmi-sys-zadyljeniya--biznes-konsultanti-

КУПУВАМ БИЗНЕС , ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
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http://obiavidnes.com/obiava/36653/kupuvam-biznes--firmi-sys-zadyljeniya--biznes-konsultanti-

КУПУВАМ БИЗНЕС,ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ,БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ!!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми с задължения !!! Освобождаваме от длъжност и отговорност
!! Покупко-продажба на дружествени дялове и акции !! Прекратяване и ликвидация на дружества !!Регистрация и
вписване на нови обстоятелства в търговския регистър !! Офертата е валидна за търговски дружества от всички
бизнес сектори и региони на страната !!! Разбираме,че вашите изисквания са да спестите време и средства !!!А ние
намираме ,ефективни законови решения !!!Тел.за връзка 0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/36651/kupuvam-biznesfirmi-s-zadyljeniyabiznes-konsultanti

КУПУВАМ БИЗНЕС,ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ,БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ!!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми с задължения !!! Освобождаваме от длъжност и отговорност
!! Покупко-продажба на дружествени дялове и акции !! Прекратяване и ликвидация на дружества !!Регистрация и
вписване на нови обстоятелства в търговския регистър !! Офертата е валидна за търговски дружества от всички
бизнес сектори и региони на страната !!! Разбираме,че вашите изисквания са да спестите време и средства !!!А ние
намираме ,ефективни законови решения !!!Тел.за връзка 0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/36650/kupuvam-biznesfirmi-s-zadyljeniyabiznes-konsultanti

КУПУВАМ БИЗНЕС,ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ,БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ!!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми с задължения !!! Освобождаваме от длъжност и отговорност
!! Покупко-продажба на дружествени дялове и акции !! Прекратяване и ликвидация на дружества !!Регистрация и
вписване на нови обстоятелства в търговския регистър !! Офертата е валидна за търговски дружества от всички
бизнес сектори и региони на страната !!! Разбираме,че вашите изисквания са да спестите време и средства !!!А ние
намираме ,ефективни законови решения !!!Тел.за връзка 0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/36649/kupuvam-biznesfirmi-s-zadyljeniyabiznes-konsultanti

КУПУВАМ БИЗНЕС,ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ,БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ!!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми с задължения !!! Освобождаваме от длъжност и отговорност
!! Покупко-продажба на дружествени дялове и акции !! Прекратяване и ликвидация на дружества !!Регистрация и
вписване на нови обстоятелства в търговския регистър !! Офертата е валидна за търговски дружества от всички
бизнес сектори и региони на страната !!! Разбираме,че вашите изисквания са да спестите време и средства !!!А ние
намираме ,ефективни законови решения !!!Тел.за връзка 0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/36648/kupuvam-biznesfirmi-s-zadyljeniyabiznes-konsultanti

www.floratea.net – Доставки на цветя за Вашия празник.
Направете Вашия личен празник незабравим с неповторимите букети на цветен бутик „ФлораТеа“. Подарете на себе си
или на Вашите близки една различна емоция и придайте собствен почерк на важните събития.
Можете да ни намерите и във Facebook: https://www.facebook.com/floratea.net
http://obiavidnes.com/obiava/35263/wwwflorateanet--dostavki-na-cvetya-za-vashiya-praznik

Детективска агенция Хамелеон-Вашата агенция
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,

Страница 28/63

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2012

наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36642/detektivska-agenciya-hameleon-vashata-agenciya

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36639/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!

Страница 29/63

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2012

Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36638/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36637/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

10" (25.40 cm) Yarvik GoTab Xerios (TAB424)
10" (25.40 cm) Yarvik GoTab Xerios (TAB424), таблет, Cortex A8 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB вградена памет (& microSD
слот), miniHDMI, 802.11n, camera, USB, Android 4.0.3
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http://obiavidnes.com/obiava/36636/10-2540-cm-yarvik-gotab-xerios-tab424

От СОБСТВЕНИК тристаен Младост1 Варна 85 кв. до Пикадили
Без посредник и без комисионна, тристаен с отделна кухня, 80 кв.м, Варна, Младост 1, зад Пикадили и Бриколаж, среден,
етаж 2. от 7, непреходен, асансьор, просторен слънчев хол с отделна кухня с обща тераса на югозапад, две отлични
самостоятелни спални - едната с тераса на изток. Жилището разполага с голям килер, баня и тоалетна отделно, със
сменена ВиК инсталация, изба, подовите настилки са теракот и мокет. Жилището е свободно и без тежести в
7-етажна панелна сграда, построена през 1986 г. Стълбище с ПВЦ дограма на всички етажи, входът се заключва.
Отлична инфраструктура, пазар и големи търговски вериги, Спортният комплекс Младост, училище и детска градина,
детски площадки и достатъчно места за паркиране.
Снимки на http://mladost1.o.gp/
http://obiavidnes.com/obiava/36635/ot-sobstvenik-tristaen-mladost1-varna-85-kv-do-pikadili

Детективска Агенция Инкогнито - Доказана дискретност !!!
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36634/detektivska-agenciya-inkognito---dokazana-diskretnost-

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36632/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Toshiba захранване за преносими компютри
Toshiba захранване за преносими компютри, 19V/3.42A/65W
http://obiavidnes.com/obiava/36629/toshiba-zahranvane-za-prenosimi-kompyutri

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-100% Успеваемост да откриете истината !
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Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/36628/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-istin

ремонт на покриви нови покриви хидроизолация
"Жорстрой" EOOД Предлагаме професионални и качествени услуги за ремонт на покриви. Независимо от вида на
конструкцията всеки покрив се нуждае периодично от ремонт и профилактика. Фирмата е създадена с най-голямо
желание да предложим на клиентите си отлична услуга за ремонт на покривни конструкции. Стремежът ни е след
нашата работа да не се налагат никакви интервенции и поправки за период от поне 15 години. Благодарение на
професионализма и дългогодишния опит, натрупан от нашите специалисти можем да предложим качествено и
най-важното дългосрочно решение на проблемите с вашия покрив.
.Хидроизолации
.Покривно тенекеджийство
.Дървени и метални покривни конструкции
.Навеси
.Беседки
.Усвояване на тераси
.Пренареждане на керемиди на стари и нови покриви
.Ремонт на покриви с керемиди
.Претърсване на покрива за евентуални проблеми (счупени керемиди и други)
.Разкриване на покрив
.Сортиране на керемидите
.Преглед и ремонт на дървените части на покрива – летви и евентуално греди
.Почистване на дъсчената основа
.Полагане на хидроизолация по избор на клиента
.Нареждане на керемиди
.Подмазване на капаците с варо-циментов разтвор
.Измазване на комини с варо-циментов разтвор
.Издигане на покрива и направа на обитаеми тавански помещения
.Строителство
.Боядисване
.Гипсокартон
.Топлоизолация
.Замазки
.Груб строеж
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Високо качество и гаранция-ще се убедите във високото kачество на работа! Спестявате пари и време, цени -Достъпни и
Реални! Получавате професионална и висококвалифицирана услуга! Гарантираме абсолютна Коректност! Спазване на
уговорените срокове! Получавате 100% качествен ремонт
Предлагаме гаранция за всички извършвани услуги и положения труд в зависимост от типа на услугата - от 10 до 15
години.
Нашите цели са да Ви предоставим професионална работа на най-добрите цени на пазара. За нас ще е удоволствие
да Ви помогнем.Обадете ни се и ще останете доволни.Работиме в цялата страна
Тел;0897362408 http://www-jorstroi.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/36627/remont-na-pokrivi-novi-pokrivi-hidroizolaciya

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги-Русе
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36626/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi-ruse

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
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биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/36625/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

4x4GB DDR3 2133MHz Corsair Vengeance™ CMZ16GX3M4A2133C11B
4x4GB DDR3 2133MHz Corsair Vengeance™ CMZ16GX3M4A2133C11B, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36623/4x4gb-ddr3-2133mhz-corsair-vengeance-cmz16gx3m4a2133c11b

2x4GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ CMZ16GX3M2A1600C9
2x4GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ CMZ16GX3M2A1600C9, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36619/2x4gb-ddr3-1600mhz-corsair-vengeance-cmz16gx3m2a1600c9

32GB USB Flash
32GB USB Flash, A-Data Superior S102 Pro, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/36615/32gb-usb-flash

Logitech Wireless Touchpad
Logitech Wireless Touchpad, тъчпад, 5" (12.7 cm) сензорна повърхност, безжичен, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/36612/logitech-wireless-touchpad

Logitech Touch Mouse M600
Logitech Touch Mouse M600, сензорна повърхност, оптична, безжична, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/36608/logitech-touch-mouse-m600

Acer K130 ултра-компактен 300lum 1280x800 10 000:1 HDMI
Acer K130 ултра-компактен 300lum 1280x800 10 000:1 HDMI, USB, Card Reader, 0.43kg 2г
http://obiavidnes.com/obiava/36604/acer-k130-ultra-kompakten-300lum-1280x800-10-0001-hdmi

безплатни правни консултации
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Адвокат Тодорова е с дългогодишен опит в областта на гражданското право- семейно, наследствено, трудово,
облигационно, вещно право (всичко свързано с покупко-продажбата на недвижим имот, от намирането му, до
окончателното финализиране на сделката, промяна в статута), търговско право, арбитраж, има опит в дела срещу
монополни дружества, в това число и срещу Топлофикация, осъществява процесуално представителство пред всички
съдилища в страната, включително пред ВКС и ВАС, има практически опит в делата пред Европейския съд по правата на
човека в Страсбург, изпълнителни дела, оказва съдействие при събиране на вземания чрез всички позволени от закона
средства.
http://obiavidnes.com/obiava/36587/bezplatni-pravni-konsultacii

Ниви,пасища и ливади купувам в Северна България на цени без конкуренция
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/36586/nivipasishta-i-livadi-kupuvam-v-severna-bylgariya-na-ceni-bez-konkurenciya

КУПУВАМЕ
ФИРМИ
КОНСУЛТАЦИИ !!!

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

!!!

БЕЗПЛАТНИ

ЮРИДИЧЕСКИ

ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ !!!
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ !!!
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА !!!
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ !!!
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/36581/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii--

Дървено розово детско столче за хранене Alpha 2012 на Hauck с възглавничка от е-магазин
Моето дете
Дървено розово детско столче за хранене Alpha с розова възглавничка Sing All Day. "Расте" заедно с Вашето дете. С
възможност за адаптиране положението на седалката и поставката за крачетата според ръста на детето, от
електронен магазин Моето дете. Моето дете - електронен магазин за бебешки и дестки стоки. Всички необходими за
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бебето и детето стоки - директно във вашият дом, без лутане по магазините.
http://obiavidnes.com/obiava/36578/dyrveno-rozovo-detsko-stolche-za-hranene-alpha-2012-na-hauck-s-vyzglavnichka-ot-e-

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36577/detektivska-agenciya-hameleon

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
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Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36576/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36575/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
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технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36574/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36566/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Чехли от Konte
Погледнете нашата информационна страница за чехли в Mymall . Желаете чехли в Mymall ? Можете да намерите
сведения за чехли на нашата страница.
http://obiavidnes.com/obiava/36564/chehli-ot-konte

Цикли, лакира, фугира, реди ламинат и масивен паркет
Супер предложение! Циклене и лакиране с немски бързо съхнещ лак само за 5 лв. Материaлите са включени в цената над
30 кв. 10% отстъпка. Посетете сайта http://uslugiparket.hit.bg/ където ще намерите полезна информация, както и
сезонни промоционални цени на извършваните от нас услуги. За връзка: 0889928261 / 029203384
http://obiavidnes.com/obiava/36562/cikli-lakira-fugira-redi-laminat-i-masiven-parket

15.6" (39.62 cm) Asus K55VM-SX116D
15.6" (39.62 cm) Asus K55VM-SX116D, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & GeForce GТ 630M
2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, camera, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36557/156-3962-cm-asus-k55vm-sx116d
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Таен клиент – услуги за успешен бизнес от Семани България.
Тайните клиенти са един от най-ефективните начини за проверка и повишаване на качеството на обслужване. Ползвайки
услугата таен клиент на Семани България, Вие поддържате високо качество на обслужване и мотивирате служителите
си. Проверяваме дейността на дистрибуторите и конкурентите Ви и оценяваме ефективността на промоции и
кампании. За успешен бизнес!
http://obiavidnes.com/obiava/36553/taen-klient--uslugi-za-uspeshen-biznes-ot-semani-bylgariya

15.6" (39.62 cm) Asus K55VM-SX114D
15.6" (39.62 cm) Asus K55VM-SX114D, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, HD LED Display & GeForce GТ
630M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36552/156-3962-cm-asus-k55vm-sx114d

WWW.SHPERPLAT.EU - Хидрофобен Шперплат / Водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36551/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

15.6" (39.62 cm) Asus N56VZ-S4048D
15.6" (39.62 cm) Asus N56VZ-S4048D, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, FULL HD LED Display & GeForce GT
650M 2GB DDR3 (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, 4xUSB3.0, Free DOS, 2.7kg,
2г.
http://obiavidnes.com/obiava/36547/156-3962-cm-asus-n56vz-s4048d

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36546/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Частен Детектив Инкогнито - Доказана дискретност на професионално ниво - Варна ,
Пазарджик , Пловдив , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/36545/chasten-detektiv-inkognito---dokazana-diskretnost-na-profesionalno-nivo---varna-

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36544/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36543/detektivska-agenciya-inkognito-----bezplatni-konsultacii

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36541/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36540/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36539/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

15.6" (39.62 cm) Asus N56VZ-S4035D
15.6" (39.62 cm) Asus N56VZ-S4035D, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GT 650M 2GB DDR3 (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, 4xUSB3.0, Free DOS,
2.7kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/36538/156-3962-cm-asus-n56vz-s4035d

Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ/товарни таксита -МИКРОБУСИ, КАМИОНИ/(от 5 до 20
куб.м) ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ, ЛИЧНИ ВЕЩИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване цялостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36535/prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebelitovarni-taksita--mikrobusi-kamioniot-5-do-

15.6" (39.62 cm) Asus G55VW-S1025D
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15.6" (39.62 cm) Asus G55VW-S1025D, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GTX 660M 2GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, 4xUSB3.0, Free DOS,
3.8kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/36533/156-3962-cm-asus-g55vw-s1025d

17.3" (43.94 cm) Asus K75VM-TY033D
17.3" (43.94 cm) Asus K75VM-TY033D, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, HD+ LED Display & GeForce GТ
630M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, 2xUSB3.0, Free DOS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36531/173-4394-cm-asus-k75vm-ty033d

17.3" (43.94 cm) Asus G75VW-T1028D
17.3" (43.94 cm) Asus G75VW-T1028D, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GТ 670M 3GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 750GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, 4xUSB3.0, Free
DOS, 4.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/36527/173-4394-cm-asus-g75vw-t1028d

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36525/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
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кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36524/masajna-masajirashta-sedalka

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36523/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36522/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Asus P8Z77-V LE
Asus P8Z77-V LE, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E (CF) (HDMI, DVI & DisplayPort), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/36519/asus-p8z77-v-le

AMD 7750
AMD 7750, 1GB, Asus HD7750-T-1GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/36516/amd-7750

Щампи
Трябва ви щамповане ? Предоставяме ви да намерите сведения за тениска с щампа . Щампи ще намерите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/36513/tryabva-vi-shtampovane--predostavyame-vi-da-namerite-svedeniya-za-teniska-s-shtampa--

Asus Xonar DS
Asus Xonar DS, 7.1, S/PDIF Out, DTS Connect, PCI
http://obiavidnes.com/obiava/36512/asus-xonar-ds

MD rent
MD rent . Търсите коли под наем София ? Имате възможността да намерите сведения за Rent a Car София на нашата
уеб страница.
http://obiavidnes.com/obiava/36501/md-rent

Професионални кетъринг услуги на ниски цени
Професионални кетъринг услуги - пълна организация на мероприятия, кетъринг оборудване, кетъринг хапки на ниски цени.
Качествено обслужване и отговорност към поетите ангажименти.
http://obiavidnes.com/obiava/36487/profesionalni-ketyring-uslugi-na-niski-ceni

ПОРЪЧКА НА ПРОДУКТИ ХЕРБАЛАЙФ ОТ НЕЗАВИСИМ КОНСУЛТАНТ!
ПО–ДОБРО ЗДРАВЕ, КРАСОТА, КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО!
Продавам здравословни продукти на естествена и билкова основа на ХЕРБАЛАЙФ (HERBALIFE). Вътрешно хранене за
по-добро здраве и контрол на теглото с индивидуални програми спрямо вашата цел. С наша програма вие ще се
чувствате по–енергични, жизнени , с по–добро самочувствие и с повече тонус. Няма да чувствате глад, може да ядете
любимите си продукти като се храните 5-6 пъти дневно, да намалите през това време мазнините в организма, да се
чувствате прекрасно и с отлично здраве! Милиони хора по цял свят са получили своите резултати, ползвайки
хранителните продукти и добавки на Хербалайф. Освен това ние предлагаме ВЪНШНО ХРАНЕНЕ за вашата кожа и
коса с билкови екстракти, без парабени, сулфати и добавени оцветители от серията ХЕРБАЛ АЛОЕ. Серия Herbalife
NouriFusion съчетава трите важни витамина - А, С, Е във всички продукти. Серията против стареене "Skin Activator"
има революционната формула на глюкозамина благодарение на това се постигат уникални резултати! Заложете на
най-добрите продукти! За подробна информация и поръчка на продукти от независим консултант на Хербалайф вижте
следния линк http://www.gradinka.bg/Hyuliya/
След поръчка на продукти по–ваш избор, ако сте доволен клиент може да попитате как да пазарувате на ЕДРО!
http://obiavidnes.com/obiava/36483/porychka-na-produkti-herbalayf-ot-nezavisim-konsultant

Страница 46/63

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2012

Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/36471/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com

Страница 47/63

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2012

Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/36470/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Задоволство
Удоволствия за дами и семейства! Вие сте тези които искат-аз съм този който изпълнява!!!!! Може да се свържете с
мен на e-mail:liv_mil2abv.bg или в скайп:genius8777 Чакам ви!
http://obiavidnes.com/obiava/36466/zadovolstvo

Удоволствия
Удоволствия за дами и семейства! Вие сте тези които искат-аз съм този който изпълнява!!!!! Може да се свържете с
мен на e-mail:liv_mil2abv.bg или в скайп:genius8777 Чакам ви!
http://obiavidnes.com/obiava/36465/udovolstviya

МСМ СПОРТ
Фирма МСМ Спорт ЕООД извършва продажба на велосипеди Scott. Предлагаме различни видове шосейни велосипеди,
хибридни велосипеди, електрически велосипеди, дамски и детски велосипеди, както и планински велосипеди. При нас
можете да ремонтирате колелата си. Предлагаме разнообразие от части за велосипеди, каски за велосипеди,
протектори и козметика за велосипеди и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/36464/msm-sport

Comfortstyle
Елате на нашия тематичен сайт за кухни и мебели по поръчка . Търсите Comfortstyle.eu ? Предлагаме ви да съберете
информация за мебели от Comfortstyle на нашата уеб страница.
http://obiavidnes.com/obiava/36463/comfortstyle

продавам струг С 13 МВ
продавам струг с 13 мв три хиляди милиметра-оборудван планшайба-люнет-цена петнадесет хиляди лева
http://obiavidnes.com/obiava/36455/prodavam-strug-s-13-mv

продавам струг С 400-Сливен
продавам струг с 400-сливен-междуцентрово разтояние хиляда и петстотин милиметра-цена четири хиляди и шестотин
лева-местонахождение град габрово
http://obiavidnes.com/obiava/36454/prodavam-strug-s-400-sliven

ЛИПОВОН Lipovon
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО!
Всяка от капсулите за редукция на теглото съдържа:
LIPOVON COMPLEX FORMULA® 400mg
Hoodia Gordonii Extract (20:1) - 350mg
Garcinia Cambogia Extract - 50mg
Начин на действие:
Екстрактът от Худия Гордонии подтиска апетита. Екстрактът от Гарциния Камбоджа повишава метаболизма.
Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
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БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
http://obiavidnes.com/obiava/36453/lipovon-lipovon

монтаж на Гипскартон, Аквапанел, Гипсфазер
Предлагам доставка и монтаж на гипсокартон - окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки,скрито
осветление, обръщане на врати и прозорци, фигури, декоративни орнаменти и др. Гипсфазер. Аквапанел. Шпакловка и
латекс.
За контакти: 0878 95 99 98 / 0988811689
www.gipskarton-rumen.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/36449/montaj-na-gipskarton-akvapanel-gipsfazer

монтаж на Гипскартон, Аквапанел, Гипсфазер
Предлагам доставка и монтаж на гипсокартон - окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки,скрито
осветление, обръщане на врати и прозорци, фигури, декоративни орнаменти и др. Гипсфазер. Аквапанел. Шпакловка и
латекс.
За контакти: 0878 95 99 98 / 0988811689
www.gipskarton-rumen.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/36448/montaj-na-gipskarton-akvapanel-gipsfazer

ОЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА „ ЗОРА”
"Очна специализирана болница Зора се намира в 7-мо ДКЦ на бул. Мария Лузия 191. Разполага с:
5 амбулаторни кабинета
Кабинет за прием на пациенти подлежащи на операция
сектор по флуоресцеинова ангиография и автофлуоресценция с фотолаборатория
кабинет за ултразвукова диагностика
2 операционни
15 легла за настаняване
За повече информация ни потърсете на посочените координати."
http://obiavidnes.com/obiava/36447/ochna-specializirana-bolnica--zora

Ремонти на покриви, цялостен градеж.
Ремонт и цялостен градеж на покриви. Претърсване за течове и поправка на такива, градеж и ремонт на водосточни
системи, реставрация на комини, изграждане на тавански помещения, нареждане и лепене на керемиди, монтаж на
хидроизолации, подмяна на дъски и греди. Цялостно изграждане на тавански помещения и покриви според вашите
изисквания. Разполагаме с над десетилетие опит в сферата.
http://obiavidnes.com/obiava/36446/remonti-na-pokrivi-cyalosten-gradej

Денонощни ВиК услуги
Предлагаме денонощни водопроводни услуги в рамките на град София. Аварийно отпушване на канали, всякакви тръби,
мивки, сифони, казанчета и т.н. Гарантираме моментална реакция,бързо и ефективно решение на проблемът, при това
на едни от най-добрите цени в града! Имаме над десетилетие опит в бранша, може да разчитате на техниците ни по
всяко време на денонощието, седем дни в седмицата! Не се колебайте, нашият екип е на едно обаждане разстояние от
домът ви!
http://obiavidnes.com/obiava/36445/denonoshtni-vik-uslugi

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ
Най-големият вносител предлага най-ниски цени!!!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
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Водоустойчив Шперплат – І-во качество черен и кафяв:
20х1220х2440мм
21х1220х2440мм
ОСБ – 3 плоскости - влагоустойчиви - ВНОС с размер:
9,5мм, 11мм, 15мм и 18х1220х2440мм
Складови база във Варна и София! Доставки в цялата страна!
тел: 0884266912
http://shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/36443/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel

УНИКАРТ
Unicart е фирма, събрала професионален екип от художници, дизайнери, мениджъри и търговци, е създадена през 2007г.
Нашите артикули са задължителна част от всеки празничен повод – предлагаме поздравителни картички и сувенири,
подаръчни торбички и опаковъчна хартия, мартеници, тематични календари и много други. Изгледните картички,
пътеводители, хармоники, дипляни, пътни и илюстровни карти, сувенирни календари, магнити, подложки за чаши, карти
за игра, сувенирна серия „Българска роза” и други артикули в категорията, покриват всички туристически маршрути в
страната. Unicart се наложи на пазара и динамично се развива, което се дължи на новаторският подход, издателски
усет на нашият колектив.
http://obiavidnes.com/obiava/36441/unikart

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/36440/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

www.scansystems.org
Скансистемс Зареждане на тонер касета
http://www.scansystems.org/samsung.html
София, ж.к. Дружба
бул.Капитан Димитър Списаревски 3
029788386 0885775818
http://www.scansystems.org

CLT-4092S за Samsung CLP-310/ 315 CLX-3170

цена:40.00лв.

http://obiavidnes.com/obiava/36436/wwwscansystemsorg

64GB
64GB, OCZ Vertex 4, SolidStateDisk SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/36434/64gb-ocz-vertex-4-solidstatedisk-sata-6gbs-25-635-cm

15% отстъпка на онлайн преводи – prevodach.org
Prevodach.org съдейства при превод и легализация на лични и фирмени документи за страна и чужбина. Агенцията
осигурява на клиентите си заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на
външните работи, както и във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
Prevodach.org разполага с квалифицирани преводачи, компетентни в превода на текстове с юридическа, техническа,
счетоводна и медицинска тематика. За информация и поръчки можете да се свържете с нас на следния адрес:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia@prevodach.org
Уебсайт: www.prevodach.org
http://obiavidnes.com/obiava/36433/15-otstypka-na-onlayn-prevodi--prevodachorg

Prevodach.org – преводи от лицензирани преводачи
Prevodach.org съдейства при превод и легализация на лични и фирмени документи за страна и чужбина. Агенцията
осигурява на клиентите си заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на
външните работи, както и във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
Prevodach.org разполага с квалифицирани преводачи, компетентни в превода на текстове с юридическа, техническа,
счетоводна и медицинска тематика. За информация и поръчки можете да се свържете с нас на следния адрес:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia@prevodach.org
Уебсайт: www.prevodach.org
http://obiavidnes.com/obiava/36432/prevodachorg--prevodi-ot-licenzirani-prevodachi

Сиамчета - породисти и много любвеобилни!
Продавам сиамски котенца, цена – 100 лв за коте. За контакти: Руси Миндов, телефон 0887458554
http://obiavidnes.com/obiava/36429/siamcheta---porodisti-i-mnogo-lyubveobilni

128GB
128GB, OCZ Agility 4, SolidStateDisk SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/36426/128gb-ocz-agility-4-solidstatedisk-sata-6gbs-25-635-cm
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Кухненско ренде Найсер Дайсер Плюс
Кухненско ренде Найсер Дайсер Плюс помощник на всяка домакиня
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на Nicer Dicer
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
http://obiavidnes.com/obiava/36423/kuhnensko-rende-nayser-dayser-plyus

128GB
128GB, OCZ Vertex 4, SolidStateDisk SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/36420/128gb-ocz-vertex-4-solidstatedisk-sata-6gbs-25-635-cm

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, HAMA Transparent, прозрачна, с два вентилатора
http://obiavidnes.com/obiava/36417/ohlajdashta-postavka-za-laptop

4000GB HITACHI
4000GB HITACHI, SATA 6Gb/s, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/36413/4000gb-hitachi

HAMA K210
HAMA K210, бяла, USB
http://obiavidnes.com/obiava/36409/hama-k210

Сандали от Konte
Разгледайте нашия интернет сайт за сандали . Търсите Konte ? Можете да съберете сведения за сандали на нашия
тематичен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/36401/sandali-ot-konte

Шофьорски курс в Пловдив с Пежо 307 - 520лв
ЕТ "Николай Георгиев" организира шофьорски курсове
категория "B", с автомобил Пежо 307. При записване вие получавате:
-Теоритична подготовка
-Практическа подготовка
-Учебник за подготовка
-Кормуване в удобно за Вас време
-Достъпна цена: 520 лева(Крайна цена включва всичко!)
-Разсрочено плащане.
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-Един допълнителен час: 15 лева!
Повече информация на www.georgievauto.com
http://obiavidnes.com/obiava/36385/shofyorski-kurs-v-plovdiv-s-pejo-307---520lv

Продавам Дог от Бордо кученца от шампионско порекло
Върховни Дог от Бордо кученца с "А" отличие, родени 21.05.2012. От доказан шампион баща: Urban Soho на Омар
(Джуниър шампион, Шампион на Сърбия и Унгария, Club Winner Serbia2010, клуб Шампион на Словакия 2012 г.) и майка
Барби "The Butcher" (Отличен 6).
Ние имаме 3 мъжки кученца, всички с отличен потенциал за изложби. На снимките са на възраст от 4 седмици.
Кученцата са гарантирано здрави, по-тъмна пигментация, голям изложбен потенциал, масивни кости и силни глави.
Притежават всички документи, включително здравствен картон със списъците с ваксинации и обезпаразитяване и други
медицински тестове.
Повече информация на нашия уебсайт: http://www.doguedeboston.com/eng/for-sale/
Лице за контакт: Alex
тел.: +381644799547
имейл: ddbserbia@gmail.com
Сайт: http://www.doguedeboston.com/eng/
Facebook: http://www.facebook.com/doguedebordeauxserbia
http://obiavidnes.com/obiava/36382/prodavam-dog-ot-bordo-kuchenca-ot-shampionsko-poreklo

МАГАЗИН ПОД НАЕМ
31 кв.м. + 17 кв.м. МАГАЗИН ПОД НАЕМ НА пл.ОБОРИЩЕ 0893 755 933
http://obiavidnes.com/obiava/36376/magazin-pod-naem

Под наем обзаведен 3+1
Първи етаж от двуетажна къща на пл.Оборище, обзаведени спалня, хол, трапезария с кухненски бокс, коридор, тоалетна
с баня. Цената 300 лв - договаряне.
0893 755 933
http://obiavidnes.com/obiava/36375/pod-naem-obzaveden-31

Под наем обзаведен 3+1
Първи етаж от двуетажна къща на пл.Оборище, обзаведени спалня, хол, трапезария с кухненски бокс, коридор, тоалетна
с баня. Цената 300 лв - договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/36369/pod-naem-obzaveden-31

Продавам спешно
Спешно продавам тристаен апартамент 80кв.м.ет.5 кв.Кършияка.Акт 16.Завършен до ключ.Ново строителство
2012г.Тел.за контакти 0897/835135
http://obiavidnes.com/obiava/36374/prodavam-speshno

Под наем обзаведен 3+1
Първи етаж от двуетажна къща на пл.Оборище, обзаведени спалня, хол, трапезария с кухненски бокс, коридор, тоалетна
с баня. Цената 300 лв - договаряне.
0893 755 933
http://obiavidnes.com/obiava/36373/pod-naem-obzaveden-31

МАГАЗИН ПОД НАЕМ
31 кв.м. + 17 кв.м. МАГАЗИН ПОД НАЕМ НА пл.ОБОРИЩЕ
http://obiavidnes.com/obiava/36372/magazin-pod-naem
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Под наем обзаведен 3+1
Първи етаж от двуетажна къща на пл.Оборище, обзаведени спалня, хол, трапезария с кухненски бокс, коридор, тоалетна
с баня. Цената 300 лв - договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/36368/pod-naem-obzaveden-31

Продавам VW GOLF 3
Продавам VW GOLF 3, 1993 г, бензин, в отлично състояние, 1500 лв. - споразумение
http://obiavidnes.com/obiava/36367/prodavam-vw-golf-3

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36366/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
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http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36365/ayakschasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/36364/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ОЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА „ ЗОРА”
"Очна специализирана болница Зора се намира в 7-мо ДКЦ на бул. Мария Лузия 191. Разполага с:
5 амбулаторни кабинета
Кабинет за прием на пациенти подлежащи на операция
сектор по флуоресцеинова ангиография и автофлуоресценция с фотолаборатория
кабинет за ултразвукова диагностика
2 операционни
15 легла за настаняване
За повече информация ни потърсете на посочените координати."
http://obiavidnes.com/obiava/36361/ochna-specializirana-bolnica--zora

WWW.SHPERPLAT.EU - Хидрофобен Шперплат / Водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
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Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36359/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/36357/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
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GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/36356/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/36355/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
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E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/36354/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

СТАРТИРАМЕ АНГЛИЙСКИ II-ро ниво/съб.нед.група/!ТОП ЦЕНИ!
Имате малко време да се запишете!ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков
център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят
квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме
малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по
критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано
съобразно изготвен за Вас график. Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1;тел.
042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/36353/startirame-angliyski-ii-ro-nivosybnedgrupatop-ceni

НОВО!ИСПАНСКИ за НАЧИНАЕЩИ!СТАРТИРАЙТЕ СЕГА!МНОГО НИСКИ ЦЕНИ!
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ НАМАЛЕНИЯТА, КОИТО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ!НОВА ГРУПА! Да знаеш много езици, значи да
имаш много ключове за една врата!!! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет. Предлагаме Ви изучаване на Испански от 1-во- до 3-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас
работят квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага
тест.След това получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За
повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната
кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/36352/novoispanski-za-nachinaeshtistartirayte-segamnogo-niski-ceni

Продавам къща с дворно място
Селска къща, отделна постройка кухня с баня и селскостопанска постройка с дворно място 1700 кв.м. в с Черкаски обл.
Монтана на 100 км от гр София ток , вода цена 11 000 EUR .Продавам и земеделска земя извън селото около 20,30 декара
.за връзка на тел 0876030067. Кръстев.Повече информация вижте в сайта.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg
http://obiavidnes.com/obiava/36350/prodavam--kyshta-s-dvorno-myasto

Продавам къща с дворно място
Селска къща, отделна постройка кухня с баня и селскостопанска постройка с дворно място 1700 кв.м. в с Черкаски обл.
Монтана на 100 км от гр София ток , вода цена 11 000 EUR .Продавам и земеделска земя извън селото около 20,30 декара
.за връзка на тел 0876030067. Кръстев.Повече информация вижте в сайта.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg
http://obiavidnes.com/obiava/36349/prodavam--kyshta-s-dvorno-myasto

„Соли-Т" - Български производител на бебешки и детски дрехи
„Соли-Т" е създадена през 1991 г. в гр. София, като частна компания, развиваща дейността си в детския моден сектор.
От създаването си до сега, фирмата проектира и изработва с много любов бебешки и детски дрехи, съсредоточени в 2
основни колекции: "Пролет-Лято" и "Есен-Зима". http://www.facebook.com/SD.Soli.T
http://obiavidnes.com/obiava/36346/soli-t---bylgarski-proizvoditel-na-bebeshki-i-detski-drehi

„Соли-Т" - Български производител на бебешки и детски дрехи
„Соли-Т" е създадена през 1991 г. в гр. София, като частна компания, развиваща дейността си в детския моден сектор.
От създаването си до сега, фирмата проектира и изработва с много любов бебешки и детски дрехи, съсредоточени в 2
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основни колекции: "Пролет-Лято" и "Есен-Зима".
http://obiavidnes.com/obiava/36345/soli-t---bylgarski-proizvoditel-na-bebeshki-i-detski-drehi

Британско котенце от развъдник " KISSING TANGO"
Развъдник - "Kissing Tango" , предлага женско котенце с родословие от НФФе,(FIFe).Родено е на
9.04.2012г.Изключително игрива, много гальовна,толкова сладка и много смешна. April ще бъде дадена на новите
собственици с международен паспорт,ваксина,обезпаразитена,чипирана и с родословие. За повече информация:
+359894702993 ;britishcat.plovdiv@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36342/britansko-kotence-ot-razvydnik--kissing-tango

ЛМ-СЕРВИЗ
ЛМ-сервиз ООД е оторизиран сервиз за марките Sony – монитори (CRT и LCD) и Philips - монитори (CRT и LCD) и
прожектори.
Доброто гаранционно и сервизно обслужване е един от водещите критерии при избора на компютърна техника. Затова
ЛМ-сервиз ООД е оторизиран сервиз за много марки техника, между които Xerox - монитори (CRT и LCD) и Point Of View
– преносими компютри.
ЛМ-сервиз ООД е гаранционен и извън гаранционен сервиз на MAG - монитори (CRT и LCD) и Proview - монитори (CRT и
LCD).
http://obiavidnes.com/obiava/36341/lm-serviz

Декинг / плочки - Акация
Декинг Акация- плочки
Размер : 300/300/24мм
Декинга от благородна акация може да бъде чудесно допълнение за Вашата тераса.
Цена : 60,50 лв/м2 още добри неща на
http://www.parketmilanov.com/parquet_exotic.php
http://obiavidnes.com/obiava/36340/deking---plochki---akaciya

ИЗМАЗВАНЕ И ОБРЪЩАНЕ НА ДОГРАМИ ОТ МАЙСТОР НЕПУШАЧ, ЛЕПЕНЕ СВАЛЯНЕ
тапети, шпакловки,
ДОМАШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ, НЕПУШАЧ СЪМ И
БОЯДИСВАМ С ЛАТЕКС И БОИ, БОЯДИСВАНЕ НА ВРАТИ ПРОЗОРЦИ И РАДИАТОРИ, СВАЛЯНЕ ЛЕПЕНЕ ТАПЕТИ,
ШПАКЛОВКИ И ИЗОЛАЦИИ, ОБРАБОТКА НА ДОГРАМИ СЛЕД ПОСТАВЯНЕТО ИМ, МОНТАЖ ДЕМОНТАЖ НА
КЛЮЧОВЕ КОНТАКТИ, ЛАМПИОНИ И АПЛИК ЛАМИНАТ МОКЕТИ И БАЛАТУМИ, копане НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ
КУТИИ КОНЗОЛИ ЗА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ДРУГИ ВЪТРЕШНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РЕМОНТИ НА ОФИСИ
АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ АТЕЛИЕТА МАГАЗИНИ ЗАВЕДЕНИЯ 0887822741
НЕ СЪМ ФИРМА!!!!!!
ПРЕДИ ВСЕКИ РЕМОНТ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО И ВИНАГИ СЕ ОПАКОВА С ТЪНЪК И ДЕБЕЛ НАЙЛОН,
ХАРТИЕНО ТИКСО ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПОД МЕБЕЛИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ЦЕЛ ДА СЕ РАБОТИ ЧИСТО И ДА
НЕ СЕ ЦАПА
0887822741
http://obiavidnes.com/obiava/36339/izmazvane-i-obryshtane-na-dogrami-ot-maystor-nepushach-lepene-svalyane-tapeti-shpakl

АДВАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ( БАЛКАН )
"Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. предлага:
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сухопътен транспорт на товари
въздушен транспорт на товари
морски транспорт на товари
железопътен транспорт на товари
Превозваме халета, контейнери, опасни и извънгабаритни товари. За повече информация посетете нашия сайт!"
http://obiavidnes.com/obiava/36338/advans-interneshynyl-transport--balkan-

Козметика Гуто
Козметиката Gutto е специално напрвена за грижа за тяло и лице. Предлага се невъобразимо огромен избор от кремове за
лице против стареене, лосион за отслабване, подхранващ крем и редица други. На този етап козметика "Gutto" е с
най-ниската цена в страната и би могла да се поръча онлайн от kremove.com или да се вземе от козметичната мрежа.
http://obiavidnes.com/obiava/36333/kozmetika-guto

„Нов век“ - корейски език
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява качествени преводи за вашите лични и фирмени документи от китайски,
датски, турски, гръцки, арменски и още над 30 езика. Агенцията предлага легализация на документи като акт за
раждане, свидетелство за съдимост, дипломи, удостоверение за семейно положение и други за чужбина и заверка с
апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/36331/nov-vek---koreyski-ezik

Експресни преводи от и на 30 езика
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява качествени преводи за вашите лични и фирмени документи от китайски,
датски, турски, гръцки, арменски и още над 30 езика. Агенцията предлага легализация на документи като акт за
раждане, свидетелство за съдимост, дипломи, удостоверение за семейно положение и други за чужбина и заверка с
апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/36330/ekspresni-prevodi-ot-i-na-30-ezika

Детективска агенция „РЕФЛЕКС” Частен детектив
"Детективска агенция Рефлекс”- Разследване на изневери, фирмени разследвания, наблюдение, разследване на промишлен
шпионаж, издирване на изчезнали лица
Детективска агенция “Рефлекс” е създадена за бързо, професионално и качествено решаване на вашите проблеми.Член на
"Детективска колегия", което е гаранция за лоялност и добре свършена работа! Разполага с екип от професионалисти
бивши служители на МВР, подготвени и обучени да действат и работят с необходимия ресурс от техника и всички
разрешени от закона средства. Работи както в София и страната, така и в чужбина. Сътрудничи с детективски
агенции членове на европейската и световна асоциация на частните детективи. Гарантираме пълна дискретност от
страна на нашите детективи относно споделената информация.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/36327/detektivska-agenciya-refleks-chasten-detektiv
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Частен Детектив „ЕНДЖЕЙ”
Детективска агенция „Енджей” предлага висококачествени детективски услуги на достъпни цени с частен характер и
търговски характер:
• Доказване на изневяра
• Съдействие при развод
• Предибрачно проучване
• Издирване на безследно изчезнали лица
• Корпоративни разследвания
• Подбор на персонал
• Наблюдение и проучване на настоящи служители
• Разследване на отсъствия по болест на служители
• Издирване на длъжници
Анонимността ви е 100 % гарантирана! Можете да бъдете сигурни, че на Вашия случай ще се реагира бързо и
ефективно, при пълна дискретност. Детективска агенция “ЕнДжей” може да гарантира успешен резултат на всяко
разследване!
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://www.detective-nj.com/
http://obiavidnes.com/obiava/36326/chasten-detektiv-endjey

Детективска агенция “Стенк Секюрити”
Детективска агенция “Стенк Секюрити” предлага пълна гама детективски услуги и има разкрити над 1000 случая
съвместно с органите на МВР, свързани с изневери, фирмена сигурност, паралелно разследване на престъпления,
издирване и проучване на лица и фирми, техническо осигуряване на офиси за недопускане изтичането на информация и др.
Детективската агенция Стенк Секюрити работи на територията на цяла България и в чужбина.
Анонимността ви е гарантирана!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/36325/detektivska-agenciya-stenk-sekyuriti

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/36320/carski-bilki
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Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света
за в момента - модел 2012 г.
eGo-Т - новият модел с Индикатор на батерията се счита за най-усъвършенстваната електронна цигара в света в
момента.
Технологията на този модел, е разработена от фирмата Janty – Белгия.
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-W 1100 mAh battery
Атомизтора е с голям резервоар и е пригоден за директно накапване с никотинова течност
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36319/elektronna-cigara-ego-t-1100ego-w-1100

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36318/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
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Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/36317/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.
http://obiavidnes.com/obiava/36316/parochistachka-stiym-mop-x5

Апекс Ф 118 ЕООД-продукти за селското стопанство
„Апекс Ф 118” ЕООД предлага продукти за селското стопанство. Продуктите, с които работим са произведени от
BayerCropSciense; Spiess URANIA; Dow AgroSciences; HELLAFARM; CROMPTON Crop Protection; NOVARTIS; BASF; Агрия;
LIMA GRAIN; Prioneer – фирми с доказано качество.
http://apex-f118.com
http://obiavidnes.com/obiava/36309/apeks-f-118-eood-produkti-za-selskoto-stopanstvo

23" (58.42 cm) LG M2362D-PC Digital TV Tuner
23" (58.42 cm) LG M2362D-PC Digital TV Tuner, FULL HD, 5ms, 50 000:1 300cd/m2, 2xHDMI & DVI, SRS колонки, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/4459/23_5842_cm_lg_m2362dpc_digital_tv_tuner
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